Disclaimer
De RI&E Zoetwaren is in opdracht van en in nauwe samenspraak met sociale partners in de branche
opgesteld, met ondersteuning van DEXIS Arbeid en Bureau Brenda E. de Jong. Summary BV is de
serviceprovider, die verantwoordelijk is voor het goed functioneren van het technische systeem,
waarin de RI&E wordt aangeboden. Betrokken partijen hebben zich ingespannen om de RI&E
Zoetwaren op zorgvuldige wijze op te stellen en zien toe op periodieke aanpassing van zowel inhoud
als systeem. Gezocht is naar een optimum van een praktisch geautomatiseerd instrument enerzijds
en inhoudelijke volledigheid anderzijds. De RI&E Zoetwaren is een interactief instrument, waarbij de
gebruiker de nodige bedrijfsinformatie zelf dient in te vullen. Het spreekt voor zich, dat de gebruiker
verantwoordelijk is voor deze eigen inbreng.
Het instrument is ontwikkeld voor bedrijven werkzaam in de zoetwarenbranche, die zelf de risicoinventarisatie en -evaluatie willen verrichten. Deze RI&E is niet geschikt c.q. voldoet niet voor
bedrijven die niet werkzaam zijn in deze sector of werkzaamheden doen die niet branche-eigen zijn.
Bedrijven met maximaal 25 werknemers en vallend onder de CAO voor de zoetwarenindustrie krijgen
bij toepassing van deze branche-RI&E een toetsingsvrijstelling. De overige bedrijven zijn verplicht tot
een toetsing van de ingevulde RI&E door een gecertificeerde arbodeskundige.
Door aanpassingen in wet- en regelgeving en stand der techniek alsmede nieuwe gebruikersinzichten
en technische mogelijkheden, is de ontwikkeling van de RI&E Zoetwaren een continu proces. De
informatie op de site wordt door ons periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen
tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd.
Aan de inhoud en de functionaliteiten van deze RI&E is de grootst mogelijke aandacht besteed; dat
zal in de toekomst ook zo zijn bij wijzigingen van het instrument. Ondanks deze voortdurende zorg en
aandacht is het mogelijk dat informatie in het instrument onvolledig of onjuist is. Er zijn ten aanzien
hiervan dan ook geen volledige garanties te geven. Noch aan de inhoud noch aan de functionaliteiten
kunnen derhalve rechten worden ontleend.
Sociale partners, DEXIS Arbeid, Bureau Brenda E. de Jong en Summary BV sluiten gezien het
voorstaande dan ook iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke
aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van dit instrument.
Dit geldt zowel voor de eerste als volgende versies van het instrument. Ook zal geen enkele
aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele storingen van de zijde van de internetprovider.
Uit dit instrument mag niets gekopieerd worden anders dan ten behoeve van het normale gebruik in
eigen bedrijf door de geautoriseerde gebruiker en de arbodeskundige(n) waar deze gebruiker de
ingevulde RI&E eventueel laat toetsen. Alle rechten voor de software en de inhoud (content) van het
instrument liggen bij sociale partners in de branche. Ander gebruik dan in het bovenstaande
omschreven is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door of namens de
brancheorganisatie VBZ.
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